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Jesu Kristi Lignelse #1. 
Hvorfor Jesus brukte Lignelser. 

12. oktober 2003. 
Pastor Brian Kocourek. 

 
Ved Guds Nåde ønsker jeg å begynne med å se på Jesu Kristi Lignelser, og ikke 
se på dem fra en to tusen år gammel perspektiv, men å se på dem i lyset av den 
time vi lever i. Om vi bare ser på dem i et to tusen år perspektiv da finnes det 
ikke liv i dem. Men det gjør dem levende om man ser på dem i den nåværende 
tid, og dette gir oss håp og forståelse for den dag vi lever i. Gud er i nåtid, Han er 
ikke en Gud av fortiden. Han sa: ”Jeg Er dem Jeg Er.” Ikke, Jeg var dem Jeg var. 
Han er en levende Gud og om det er sant, da blir Hans Ord levende gjort i vårt 
liv, om vi er blitt levende gjort i Ham.   
 
William Branham sa i hans lydband til Lee Vayle 64-0500: ”Kunne det være, 
tror du, at det er tilrådig her å si at Gud da, for å kunne tilkjennegi dette, måtte 
sende en profet for å gjøre dette kjent igjen, for å gjøre dette realistisk igjen, vise 
menneskene den timen vi lever i? Fordi om de bare ser det i den time Jesus 
levde, da er der ingen håp igjen for menigheten. Menigheten må se det i nåtid. 
Således sender Gud Sin Profet for å manifestere det, nåtid. Ser dere? Og da etter 
alt er over, da er det fortid. Du kan innskutte det Bror Lee. Jeg vet ikke om det 
gjør noe god eller ikke, men akkurat nå er det bare en tanke. Tusen takk.         
 
Legg nå merke til hva han sa: ”om menigheten bare ser det i fortid da finnes det 
ingen håp for menigheten.” Jeg tror at Gud gjør Hans Ord levende i enhver 
tidsalder, for de som leter etter Ham, for å manifestere Seg Selv. Han gjør det 
som den ”Levende Gud.”  
 
 
Fra Budskapet: De Salvede i Endetiden. 25-07.65. P:168. 
Her sa William Branham også: Fordi det er umulig for de som engang var 
opplyst, og ikke gikk videre med Ordet slik som det skrider fram … de er død, 
ferdig.” 
 
Der er en sitat til som jeg ønsker å dele i vår forberedelse til dette studiet 
angående Jesu Kristi Lignelser, og det er fra Budskapet han talte under navnet: 
Shalom 19-01-64. P:92. Her sa Guds stadfestede profet William Branham: ”Hele 
det Nye testament taler om denne time.”  
 
Når vi da studerer disse Lignelser, må vi har disse tre sitater fra William 
Branham i vårt bakhode. Dette fordi tre sitater er nødvendig for vår forståelse av 
det Levende Ord. 
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Han sier, om de ikke ser Ordet i nåtid da finnes det ingen håp for menigheten, og 
de går ikke framover med Ordet ettersom det skrider fram, de er død, ferdig. Og 
dersom hele det Nye Testament taler om denne time, da skulle vi være i stand til 
å vite om hvordan Det taler i denne time. Og ved å være i stand til å se hvordan 
det Nye Testament taler om denne time, gir dette ikke bare menigheten håp, men 
det gjør også realiteten om den Levende Gud synlig. Med andre ord, vi ser 
Ordet i den nåværende tid. 
 
Jeg tror ikke at Gud er en Gud for de døde. Men heller Gud for de levende. Han 
er den levende Gud. Han er det Levende Ord. Og om Han er det Levende Ord, 
da må dette Ordet komme levende til oss, ellers gjør det oss ikke noe god. 
 
Det finnes 48 steder i det Nye Testament hvor ordet lignelse er brukt, eller det 
tilsvarende greske ord ”parabole.” En lignelse er en enkel historie som illustrerer 
en moral eller en lære. Det er blitt brukt av Jesus i det Nye testament for å 
illustrere en lekse. Men vi oppdager at det finnes en annen grunn hvorfor Han 
brukte lignelser, og det er for å blinde disse som ikke er forutbestemt til å se det 
som Han snakket om. William Branham talte også i lignelser til folket. Disse er 
de utallige fortellinger som han brukte for og illustrerer hans standpunkt.  
 
Det finnes imidlertid en fare som vi ikke må overse i vår forståelse av disse 
lignelser eller fortellinger av vår Herre Jesus Kristus, eller for den slags skjult 
Hans profeter. Faren ved å bruke lignelser eller fortellinger for å illustrere et 
poeng er, at dersom du ikke forstår hva Han i virkeligheten snakker om, da kan 
denne fortelling eller denne lignelse Han velger å bruke, bli til en toegget sverd, 
og det kan ende opp i at du løper i feil retning, basert på hvordan du oppfatter 
denne fortelling. En lignelse kan således villede en hel forsamling like enkelt som 
det kan slå fast poenget.    
 
Matt 13,10-12 Og disiplene kom og sa til Ham: "Hvorfor taler Du til dem i 
lignelser?"  
Legg merke til, de sa ikke hvorfor taler du i lignelser, men hvorfor taler du i 
lignelser til dem. Hittil har Jesus vær ganske rett fram med apostlene, og må ha 
talt rett ut til dem, men de hadde lagt merke til at når Han talte til en blandet 
forsamling, da brukte Han fortellinger og lignelser, og de spurte Ham hvorfor 
Han gjorde det. Og Han forteller dem at hensikten er å skule for dem det som 
ikke er bestemt til dem at de skal vite og forstå. 
11 Han svarte med å si til dem: "Dere er det gitt å kjenne himlenes rikes 
hemmeligheter, men dem er det ikke gitt.  
Han sier at det er forutsatt at dere skal vite disse tingene, men det er ikke slik for 
dem. Da sier Han i vers 12:  
12 For den som har, (Og ordet har skulle ikke ha vært oversatt med har. Det 
greske ord ”ekko” skulle ha vært blitt stående. Verset skulle være slik: (For de 
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som er av en slik karakter, som er i stand til å ekko tilbake mine tanker og ord) 
han skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, han skal bli 
fratatt selv det han har. 
Hvorfor skal du har mer overflod? Fordi du kan ekko, og da kan du repetere disse 
om og om igjen, og mens du holder på blir Det Talte Ord mangfoldiggjort om og 
om igjen og det fører deg til nåde og fred og mange Guddommelige velsignelser 
som angår ditt liv. Apostel Paulus forteller oss i 2 Pet 1,2 Nåde og fred blir eder 
mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår Herre!  
Vi ser da at ved å mangfoldiggjøre Guds Ord, får vi Nåde og Fred. 
 Nåde og fred blir eder mangfoldig til del, idet I kjenner Gud og Jesus, vår 
Herre!  
3 Ettersom hans guddommelige Makt 
Og hva er Hans Guddommelige Makt? Guddommelig er Guds Liv og Han er 
Ordet, og derfor er Guddommelig Makt det som Paulus sier i: Rom 1,16 For jeg 
skammer meg ikke over Kristi gode budskap, for det er Guds kraft til frelse 
(Derfor gjennom instrumentet som er Guds Ord.) for hver den som tror, både for 
jøde først og for greker. 
2 Pet 1,3 ettersom Hans guddommelige kraft har skjenket oss alt som tjener til 
liv og gudsfrykt, ved erkjennelsen av Ham som kalte oss ved herlighet og 
Guddomskraft. 
 
Og vi kommer til å se viktigheten om hvordan alle ting virker sammen for vår 
beste, og hvordan alle ting som er gitt oss representerer Guds Ord i vårt Liv, og vi 
kommer til å se i den første lignelse som Jesus fortalte hva dette innhold betyr for 
oss.  
 
Nå går vi tilbake til Matt 13,12 For den som har, han skal få mer, og han skal ha 
overflod. Men den som ikke har, han skal bli fratatt selv det han har. 
Her sier Jesus: ”Men den som ikke har” (Det er for de som ikke er skapt slik at 
han er i stand til å reflektere mine Ord.) Han skal bli fratatt selv det han har. 
(Fra ham skal bli fratatt til og med det han tror han reflekterer.) 
13 Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, og selv 
om de hører, hører de ikke og forstår ikke. 
Derfor taler Jeg til dem i lignelser. For selv om de ser, så ser de ikke, (Han 
forteller oss at de er i stand til å se med deres øyer, men de kan ikke se med 
hjertets øyer.) 
og selv om de hører, hører de ikke (Skjønt de hører med deres hører, er de ikke i 
stand til å høre og derfor er de heller ikke i stand til å forstå. Han sier:) og forstår 
ikke. 
14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier: Når dere hører, skal dere 
høre, men ikke forstå, og når dere ser, skal dere se, men ikke skjelne. 
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15 For hjertet til dette folket er blitt sløvt. Deres ører har vanskelig for å høre, og 
sine øyne har de lukket til, så de ikke skulle se med sine øyne og høre med sine 
ører, så de ikke skulle forstå med hjertet og vende om, så Jeg kunne få lege dem. 
15. For hjertet til dette folket (Hjertet betyr forståelse, slik at deres forståelse) er 
blitt sløvt. Deres ører (Deres evne til å høre nøye etter) har vanskelig for å høre, 
og sine øyne har de lukket til (Om de er lukket til, da har de gjort det med vilje. 
De lukket sine egne øyer.) så de ikke skulle se med sine øyne (Legg merke til, de 
skal se med deres egne øyer. For tak i det han sier her. Han sier at disse 
mennesker ser gjennom sine egne øyer. De er overlatt til seg selv.)  å høre med 
sine ører (Legg merke til at det de hører er med sine egne ører. Dette forteller 
meg at disse mennesker ikke kan se med Guds øyer, heller ikke kan de høre med 
Guds hjelp.) så de ikke skulle forstå med hjertet (Legg merke til at deres 
forståelse er med sine egne hjerter, og allikevel har vi et løfte om et nytt hjerte, 
men disse mennesker har ikke et nytt hjerte. De har ikke fått en ny forståelse, 
fordi de er overlatt til sitt eget hjerte og sin eget forståelse.)  
Ordsp 14,12 Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den 
er dødens vei. 
(Menneskene kan ikke få den rette forståelse ved eget anstrengelse. Hans egen 
anstrengelse tar ham alltid videre bort fra sannheten. Det kan være en vei som 
synes rett for mannen, men enden på den er dødens vei. 
(Et menneske er bokstavelig talt ikke i stand til å forstå Guds Ting fordi Guds 
Ting skjelnes åndelig, og du er nødt til å ha Guds Ånd for å forstå de ting som er 
gitt oss fritt fra Gud. Åpenbaringen om Guds Ord er en gave fra Gud eller Han 
gir det til deg eller du blir overlatt til deg selv.) så de ikke skulle se med sine øyne 
og høre med sine ører, så de ikke skulle forstå med hjertet og vende om, så Jeg 
kunne få lege dem.  
(Dere ser om de hadde omvend seg, da ville de ikke se med sine egne øyne, heller 
ikke ville de høre med sine egne ører og heller ikke ville de forstå med sitt eget 
hjerte.) så Jeg kunne få lege dem.  
16 Men salige er deres øyne, for de ser, og deres ører, for de hører.  
17 For sannelig sier Jeg dere: Mange profeter og rettferdige har ønsket å se det 
dere ser, men fikk ikke se, og har ønsket å høre det dere hører, men fikk ikke 
høre. 
 
Om vi ikke får et nytt hjerte og en ny ånd fra Gud, da er det umulig for oss å se 
og høre og således forstå hva Guds Kongerike dreier seg om. 
 
Esek 36,26-27 Jeg skal gi dere et nytt hjerte og gi dere en ny ånd i deres indre. 
Jeg skal ta steinhjertet ut av deres kjød og gi dere et hjerte av kjød.  
27 Jeg skal gi dere Min Ånd i deres indre, og Jeg skal gjøre det så dere vandrer 
etter Mine lover og så dere holder Mine dommer og gjør etter dem. 
 
Med hensyn til dette nye hjerte og en ny ånd, sa bror Branham i budskapet: 
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ETTERLIGNING AV KRISTENDOM. 20-01- 57. 
Gud måtte gi deg et nytt hjerte, ikke en reparert hjerte, et nytt hjerte. Det er ditt 
intellekt, det du tenker med, en ny måte å tenke på. 
43. Og Han sa deretter: ”Da skal jeg gi dere et nytt hjerte.” Hva betyr det: Et 
nytt begjær, ”Jeg ønsker å gjøre rett.”  
 
Og da sa Gud: ”Jeg vil gi dere Min Ånd. ”Først gir Gud deg en ny forståelse. 
Kjøtt og blod har ikke åpenbart det til deg, men Min Himmelske Far som er i 
Himmelen. Gud gir deg en ny forståelse. Da frambinger denne nye forståelse en 
ny ønske i ditt hjerte, og til slutt gir Gud deg Sin Egen Ånd og plasserer det inn i 
deg. Kristus i deg, Håpet og Lovprisning. Kristus inn i deg, Guds salvelse i deg, 
Herlighetens Håp. Håpet til å ha det samme sinn som var i Kristus. Hør nå her, 
hvordan ellers ville du være i stand til å forstå Guds ting, om ikke Guds Ånd er i 
deg.  
  
1 Kor 2,9-16 men derimot, likesom det har blitt skrevet: "Hvilke ting et øye ikke 
så, og et øre ikke hørte, og som ikke steg opp i et menneskes hjerte, hvilke ting 
Gud gjorde rede for dem som elsker Ham".  
10 Men Gud har avdekket disse ting for oss gjennom Sin Ånd; for Ånden 
utforsker alle ting, også Guds dybder.  
11 For hvem av mennesker har forstått de ting av mennesket, unntatt menneskets 
ånd som er i ham? På denne måten har også ingen forstått de ting av Gud, 
unntatt Guds Ånd.  
12 Men vi tok ikke imot verdens ånd, men derimot Den Ånden som kom ut fra 
Gud, for at vi skulle forstå (Her kommer nøkkelen, vi mottar Guds Ånd for at vi 
skal være i stand til å forstå de ting som er av Gud.) de ting som ved nåde har 
blitt gitt til oss av Gud.  
13 Hvilke ting vi også taler, ikke i ord opplært av menneskelig visdom, men 
derimot i ord opplært av Den Hellige Ånd, idet vi sammenligner åndelige ord 
med åndelige ord.  
14 Men et naturlig menneske aksepterer ikke de ting som er av Guds Ånd, for 
de er en dumhet for ham; og han er ikke i stand til å forstå dem, (Hvorfor.) fordi 
det bedømmes åndelig;  
15 men den åndelige person bedømmer virkelig alle ting, men selv bedømmes 
han ikke av noen.  
16 For hvem kjente til Herrens sinn? Han som skal gi instruks til ham? Men vi 
har Kristi sinn! 
 
Således ser man da at det er nødvendig med ett sinn som er blitt salvet fra Gud, 
for å være i stand å se og høre de ting som Gud har gitt oss uten vederlag. Men 
det naturlige menneske kan ikke se eller høre, og heller ikke er han i stand til å 
forstå. Og slik ser vi at Jesus brukte lignelser fordi de ble gitt på en slik måte, at 
de som ikke hadde Guds Ånd i dem ikke på noen som helst måte ville være i 
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stand til å forstå eller oppfatte det, og slik kunne de ikke få peiling på hva det i 
virkeligheten betydde. Og vi oppdager det ut fra Jesus egne Ord i Matteus 13, da 
Han ble spurt angående bruken av Hans lignelser. Da forteller Han dem at Han 
bruker dem slik at de som ikke er forutbestemt til å se det, ikke er i stand til å 
motta det heller, og de som er forutbestemt til, det får tak i poenget. 
 
Og vi ser at denne forståelse igjen blir referert til i Markus. 
 
Mark 4,10-12 Men da Han var alene, kom de som var i Hans følge, sammen med 
de tolv, og spurte Ham om lignelsen. 
11 Og Han sa til dem: "Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmelighet. Men 
til dem som er utenfor, kommer alt i lignelser,  
12 for at Når de ser, ser de, men skjelner ikke, og når de hører, hører de, men 
forstår ikke, for at de ikke skal omvende seg og deres synder bli dem tilgitt." 
 
Selve meningen med disse lignelser er for å blinde en gruppe, og for de andre er 
det for å slå fast læren. Vi må være forsiktig med hvordan vi hører, og vi må være 
forsiktig på hvilken måte vi hører.  
 
Vi hører faktisk at Jesus varsler menneskene i å være forsiktig med hvordan de 
hører og lytter, i: Markus Evangeliet 4,24 Så sa Han til dem: "Vær forsiktige 
med hva dere hører. Det samme mål dere selv bruker, skal det også måles opp 
med for dere selv, og til dere som hører, skal det bli gitt mer. 
Ordet ”hva” ble oversatt fra det greske ord som ikke betyr ”hva” skjønt det 
snakkes om ”et spesielt ting” du hører, men det betyr heller ”på hvilken måte du 
hører.” derfor skulle en bedre gjengivelse være: ”Ta hensyn til på hvilken måte 
dere hører, fordi det samme mål dere måler med, er det samme mål som blir gitt 
til dere.” Med andre ord forteller Jesus dem, at på den måten de kommer for å 
høre, er den måten de kommer til å høre/forstå. Det er grunnen til at den Hans 
advarsel gjelder ikke de aktuelle ting de hører, men heller den holdning de kom 
med for å høre. Fordi den holdning de kommer med, fører enten til at de går bort 
med en velsignelse eller en forbannelse. Ordet er en toegget sverd og den kutter 
begge veier. Og når menneskene kommer til Ordet med en forinntatt mening, da 
er det også den mening de har når de går.   
 
I 5. Mosebok 28 ser vi at holdningen som mennesker inntar mot Guds Ord vill 
enten velsigne dem eller velsignelsene blir til en forbannelse. De blir velsignet 
om de tar imot det i sine hjerter og tror det, men dersom de snur deres hjerter bort 
fra det, da kommer det samme ord til dem som en forbannelse. Når derfor Jesus 
varsler oss at vi må være forsiktig med hvordan vi nærmere oss Ordet, da gir Han 
oss ikke et nytt råd. Dette er det samme som Gud Faderen fortalte oss helt tilbake 
i Boken om de To Lover: Deuteronomy. (Det er 5. Mosebok på original språk, 
ovs.)”Deut” eller ”deuter” betyr 2 og ”onomy” betyr lover.   
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Og hva er disse to lover? Velsignelse og forbannelse. Og begge kommer ved 
samme Ord. Det er avhengig hva du gjør med det, og hvordan du nærmere deg 
det. Om du kommer med en inntatt menig, da blir det en forbannelse for deg. Om 
du kommer med en åpen sinn og et åpent hjerte, da kommer Ordet med Liv til 
deg.  
 
Vi finner at Jesus kommer igjen med det samme varsko i Lukas Evangeliet. Luk 
8,18 Se derfor til hvordan dere hører! For hver den som har, han skal få mer. 
Og hver den som ikke har, han skal bli fratatt selv det han synes å ha." 
Vi ser ordene i denne oversettelse: Se derfor til hvordan dere hører! Men vi vet 
at Jesus ikke forteller dem å se til hvordan de hører som om det finnes en annen 
måte å høre på enn med ørene. Således ser vi igjen at det ikke er den spesielle 
tingen, men heller den måten de er kommet for å høre, som Han varsler dem om.   
 
Det greske ord som dette var oversatt fra betyr: “På hvilken måte.” Derfor hører 
vi igjen at Jesus sier i Markus: ”Vær forsiktig med hva dere hører.” Og i Lukas 
Evangeliet, hører vi at Han sier: ”Se derfor til hvordan dere hører.”  
Disse to erklæringer stemmer helt overens, og faktisk kunne de blitt oversatt ved 
å bruke de samme ord.  
 
Vi ser at de første ord om Jesus som er blitt opptegnet er, da Jesus prediket til 
menneskene mens Han brukte lignelser. I Matteus 5. kapittel hører vi mens Jesus 
står foran tusen vis av mennesker idet han prediker Fjell Preken. Og etter at Han 
forteller hvordan de er velsignet, sier Han i vers 13:  
Matt 5,13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal 
det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og 
bli tråkket ned av menneskene.  
 
Legg nå merke til at Han bruker en illustrasjon eller lignelse her. Han forteller 
dem at de var jordens salt, og deretter sier Han da: ”Dog om saltet mister sin 
kraft, til hva slags nytte vill det da være?” 
Det greske ord for saltkraft er ”moraino,” som betyr, uten smak eller smakløst; 
ikke smakfull. Manglende entusiasme eller interesse; sløv. Så Jesus brukte en 
illustrasjon her for å formane folket til ikke å miste entusiasme for Ordet.   
 
Tenk nå på dette. Vi har vist dere at Ordet må være i nåtidens realitet for dere 
ellers blir det bare en trøttende tradisjon, og vi ser her at Jesus for allerførste gang 
bruker en lignelse. Han forteller dem at de er jordens salt, men om de mister glød, 
eller entusiasme for Ordet, da er de blitt ubrukelig, og duger ikke til noen ting. 
Det er blitt kjedelig, og skulle bli satt til side som ubrukelige karer, som ikke 
passer for Kongens Bord.   
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Men deretter forteller Han dem i vers 14 og 15 Dere er verdens lys! En by som 
ligger på et fjell, kan ikke skjules. 15 Man tenner heller ikke en lampe og setter 
den under et kar/kurv*, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i 
huset. 16 På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de 
kan se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen. 
*G3426 Et vis mål eller størrelse for tørre ting, som ris, bønner, havre etc.   
 
Igjen ser vi at Jesus bruker en annen lignelse for å formane menneskene ved å bli 
aktivt involvert i å reflektere Evangeliet for deres tid. Han sier, dere mennesker er 
Verdens Lys, og dere skjuler det store Lyset, som er blitt gitt til dere. Han sier, 
ikke gjør det, fordi dere er det eneste lys verden får. Han sa til dem: ” la lyset 
deres skinne for menneskene slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære 
deres Far, Han som er i himmelen.” Han sier: ”La dit lys skinne for 
menneskene,” og her er det greske ord ”lampo” brukt som betyr å skinne. Vårt 
ord lampe stammer derfra. Og dette betyr: skinne fram, å brenne, å stråle klart, å 
gi lys. Og vi ved at hensikten med en lampe er å vise veien for de som bruker 
lampen.      
Det er grunnen til at Jesus kommer styrtende inn på scenen med en formaning til 
folket at de ikke må være passive observatører av Ordet, men aktive deltagere av 
Det Levende Guds Ord.  
 
Slik som Bror Branham sa: ”Om de bare ser det i fortiden, da finnes det ingen 
håp for menigheten. Menigheten må se det i nåtid. Fordi det er umulig for de 
som engang er blitt opplyst og deretter ikke gikk videre med Ordet slik som det 
framtreder/utvikler … de er død, ferdig.”  
Og slik sa han det også: ”Hele det nye testament taler om denne tid,” Vi kan se at 
Jesus kom fram og sa det samme til menneskene.  
 
Se her, du er det Eneste Guds Ord som mange mennesker i denne verden 
noensinne kommer til å møte. Og om du gjemmer Lyset, som Gud har gitt deg, 
under en kurv, da er du muligens ikke lyst opp for Kristus. Og hvordan kunne du 
skjule det under en kurv? Og hvorfor brukte Jesus dette symbolske ide om lyset 
som blir gjemt under kurven.  
For å forstå hvorfor Jesus brukte kurven for å illustrere, må vi forstå hva en kurv 
representerer.  
 
Denne type kar/kurv er brukt 35 ganger i Det Nye Testament. Og hvert eneste 
gang referer det til Liv.   
Paulus liv ble reddet ved å bli låret ned fra muren i en kar. Menneskene ble matet 
da fisken og brødene ble velsignet og overskuddet fylte 12 karer. Bakeren fikk en 
drøm hvor 3 karer representerte 3 dager som han hadde igjen å leve. I 5 Mos 26,2 
blir oss fortalt: Du skal ta noe av det første av all grøden fra jorden, som du skal 
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høste inn i det landet Herren din Gud gir deg, og du skal legge det i en kurv og 
gå til stedet Herren din Gud utvelger for å la Sitt navn bo der.     
 
Legg nå merke til at kurven representerer menneskenes liv. Det representerer alt 
de lever og arbeider for. Det representerer deres levebrød. Og når de ofrer det til 
Herren, da ofrer de seg selv til Gud i en takksigelses offer.    
 
5 Mos 26,1-3 Når du kommer inn i det landet som Herren din Gud gir deg til 
arv, og du inntar det og bor i det, skal dette skje:  
2 Du skal ta noe av det første av all grøden fra jorden, som du skal høste inn i det 
landet Herren din Gud gir deg, og du skal legge det i en kurv og gå til stedet 
Herren din Gud utvelger for å la Sitt navn bo der.  
3 Du skal gå til den som er prest på den tiden, og si til ham: "Jeg kunngjør i dag 
for Herren din Gud at jeg har kommet (Dere ser at dette ikke har noe å gjøre 
med en kurv, dette angår deg, og ditt liv og forvaltningen over dette som Gud har 
gitt deg.) inn i det landet som Herren sverget for våre fedre at Han ville gi oss." 
 
Se på vers 4-5. Så skal presten ta kurven fra hånden din og sette den ned foran 
Herren din Guds alter. 5 Du skal svare og si for Herren din Guds åsyn: "Min far 
var en arameer som holdt på å gå til grunne, og han drog ned til Egypt og bodde 
der med bare noen få. Og der ble han til et stort, mektig og tallrikt folk. (Her må 
de gi sitt vitnesbyrd og hvordan Gud våket over dem og tok vare på dem og 
frigjorde dem. Dette har ikke noe med å ofre frukt og grønnsaker å gjøre. Gud 
brydde Seg ikke om det. Dette har noe med dem selv å gjøre, vise Gud hva Han 
har gitt dem for deres føde og levebrød. Kurven representerer alt de har på grunn 
av en Guds Løfte.     
 
5 Mos 28,5 Velsignet være din kurv og ditt deigtrau.  
 
5 Mos 28,17 Forbannet være din kurv og ditt deigtrau. 
Legg nå merke til at kurven representerer alt de har, hva de er og alt de eier. 
Kurven er du. Og Jesus forteller menneskene at de er verdens lys. Gud ønsker og 
reflekterer Seg Selv gjennom deg. Han ønsker å bruke våre legemer til å 
manifestere Seg Selv til den generasjonen i din tidsalder. Han har gitt deg et lys 
og Han ønsker at du reflekterer dette lys, som ikke bare betyr å forstå det, men å 
reflektere det til andre. Men han formaner menneskene, Han sier: ”Legg ikke 
kurven over dette lys. Ikke tillat at ditt liv og alt du lever for kommer i konflikt 
med din evne til å reflektere Kristi Ord til andre.”     
 
Matt 5,14-16 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 
15 Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en 
lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset.  
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16 På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene slik at de kan 
se de gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen. 
 
Jesus forteller oss i denne første lignelser att vi menneskene må være en reflektor 
til Dette herlige Evangeliets Lys, og vi skulle ikke legge noen ting i veien for at 
dette Lys kan gå videre, spesielt ikke vårt liv og vårt levebrød. Å, du og du, hva 
slags mennesker skulle vi være når Gud Selv har kommet ned i denne time for å 
avgjøre alt, og for å ta oss ut herfra ved bortrykkelsen av de utvalgte, og allikevel 
tillater vi at våre jobber og våre inntekter, og alle disse ting som Gud har 
velsignet oss med, at disse ting stopper Lyset fra å reflektere gjennom oss, og ut 
fra oss til en fortapt og døende verden.   
 
La ikke din kurv som er fult med Guds velsignelser, blir til en kurv som skjuler 
Lyset som Gud har gitt deg for å reflektere Seg Selv. Han sa: ”La ditt lys skinne 
for menneskeheten, slik at de kan bli satt i stand til å se dine gode gjerninger, og 
herliggjør din Far som er i himmelen.” La ditt lys skinne slik. La ikke disse ting 
som Gud har velsignet dere med blir de samme ting som Gud forbanner ditt liv 
med. Hold lyset trimmet og klar og tillat ikke denne kurven som representere alt 
som Gud har gjort for deg til å bli det samme som skjuler Hans Ord slik at dit liv 
ikke kan bli reflektert videre til andre. Den rike unge herre trodde på å gi tienden 
og fortalte Jesus at han betalte tiende av alt, og Gud velsignet ham på en slik 
måte at hans låver ble så fult at han måtte bygge nye og større låver for å kunne 
rømme alle velsignelser, men allikevel da det kom til en sannelig avgjørelse om å 
følge Jesus, klarte han ikke det.     
 
ER DITT LIV EVANGELIET VERDIG 30-06-63. 
243. La oss sammenligne livet til St. Paulus med den rike unge herren. Det 
samme Lyset traff dem begge to. Begge hadde den samme invitasjonen fra Jesus 
Kristus. Er ikke det sant? De var begge godt opplært i Skriftene. De var begge 
teologer. Husk at Jesus sa til den rike unge Herren: "Hold Budene?" 
244. Han sa: "Det har jeg gjort fra min ungdom av." Han var opplært. Det var 
også St. Paulus. Begge to var godt opplært i Skriftene; begge to hadde Ordet.  
Den ene Det fra kunnskap, den andre hadde Livsspiren i det. Da dette Lyset 
skinte framfor Paulus sa han: "Herre, hvem er Du?" Det svarte: "Jeg er Jesus." 
"Her er jeg." Han var rede. 
245. Lyset traff dem begge to. Den ene hadde sæden, den andre hadde ikke. Det 
er slik det er i dag, en Åndelig Menighet, og en naturlig menighet. 
246. Den rike mannen hadde sin unnskyldning. Han kunne ikke gjøre det. Han 
var belastet med altfor mange verdslige venner. Han ville ikke bryte 
fellesskapet. Det er det som er i veien med altfor mange mennesker i dag. Du 
tror at fordi du tilhører en losje kan du ikke svikte dette broderskapet: ”De 
drikker alle sammen, de tenker så og gjør så." Helt i orden, bare fortsett med 
det. Jeg har ikke noe imot denne losjen, jeg har ikke noe imot kirken, jeg snakker 
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om deg. Ser du, ja ser du? Jeg har ikke noe imot det. Det er seks av den ene og 
et halvt dusin av den andre. Jeg har akkurat fortalt deg at menigheten ikke er 
noe annet enn en gruppe, en konfesjon, hvis de fornekter Guds Ord. 
247. Legg merke til at den rike mannen hadde sine unnskyldninger. Likevel 
sviktet han aldri sitt vitnesbyrd. Vi skjønner at han gikk til forretninger. Han 
hadde kunnskaper, og han kom så langt så han måtte utvide så mye at han måtte 
bygge nye låver for å ha tingene sine i. Og når han døde var det uten tvil en 
ungkar med omvendt snipp som prekte i hans begravelse. Når han gjorde det sa 
han kanskje ... De heiste flagget på halv stand og sa kanskje: "Vår kjære, 
elskede bror, byens borgermester, er på den Allmektiges armer, for han var et 
stort medlem i kirken. Han gjorde dette, det og det.'' Bibelen sier: "I helvete 
åpnet han sine øyne i pinen." Forstår dere? 
248. Husk at endog i helvete ønsket han å holde fast sin bekjennelse. Han så 
Lasarus i Abrahams skjold og sa: "Far Abraham, send Lasarus ned her." Han 
kalte ham fremdeles sin far. Forstår dere? Han tok sin kunnskap og gikk til en 
intellektuell kirke. Når lyset traff ham, avviste han det. Hvis ikke det er den 
moderne utvikling i kirken i dag, så vet ikke jeg. Det er det samme hva Gud lar 
lyse over deres tid, Ildstøtten eller hva enn det kan være, kan de med deres 
kunnskap fremdeles bortforklare det og gå til den intellektuelle gruppen for 
sosial anseelse. 
249. Men Paulus var allerede i den sosiale anseelse, stor kunnskap, en som var 
svært lærd under Gamaliel, yppersteprestens høyre hånd. Han dro endog til 
presten og fikk tillatelse til å sette alle de "hellige dårene" i fengsel. Men da 
Lyset traff hans vei, og han så at Ildstøtten som ledet Israel gjennom ørkenen 
var Jesus Kristus, overgav han alt han noen sinne hadde visst. Han kom til Liv. 
250. Kunne du si at den rike mannens liv var et liv som var verdig det 
Evangeliet han hørte? Skjønt han var troende, kan du kalle et slikt liv blant de 
intellektuelle og underholdere ... Den kvelden der oppe på ... Idet solen gikk ned 
der oppe en kveld skålte de og kanskje en prest holdt en bønn på toppen. Han 
hadde underholdning og en tigger lå der nede ved porten hans. Han skålte og 
snakket om sin veldige tro på Gud, men før daggry neste morgen, før solen 
kunne stå opp, var han i helvete. Det er rett. Der er deres intellektuelle. 
251. Men da Lyset traff Paulus, la oss sammenligne hans liv og se om det er 
verdig eller ikke. Hva skjedde? Da Lyset traff Paulus oppgav han all sin 
kunnskap, han gikk ut fra den intellektuelle gruppen, og han vandret i Jesu 
Kristi Ånd. Ære være Gud! Men sa smart som han var, brukte han aldri store 
ord. Da han kom fra Korinterne sa han: "Jeg kom ikke til dere i menneskers 
visdom. Jeg kom ikke til dere med oppblåste ord, for den ville grunnfestet deres 
tro på det, men jeg kom til dere i enkelhet, i Jesu Kristi oppstandelseskraft, slik 
at deres tro skulle være i det." Der er liv! Vokt det!" 
252. Han brukte aldri sin utdannelse. Han vandret aldri sammen med den 
intellektuelle flokken. Han vandret i Kristi Ånd, ydmyk og lydig mot Guds Ord 
selv når Det var i veldig motsetning til deres trosbekjennelser. Paulus så Lyset 
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og vandret i Det, idet han lot Kristi Liv reflektere Jesus Kristus til den 
tidsalderen han levde i, slik at folket kunne se Guds Ånd i ham. De ydmyke 
trodde så mye på det at de endog ønsket å bringe fram lommeduker som de så 
tok fra hans legeme. De trodde så mye på det, han var slik en representant for 
Jesus, at når han rørte ved noe, trodde de at det ble velsignet. Ja, for en mann 
det var. Han ga sitt liv, sin rikdom, alt det han hadde, hans utdannelse, han 
glemte alt for å vandre med fiskere, tiggere, landstrykere på gatene, for å la sitt 
lys reflektere Jesu Kristi kjærlighet. Han sa: "Jeg er pisket over ryggen 49 
ganger, men det gjør meg ingenting, for jeg bærer Jesu Kristi merketegn på mitt 
legeme. Hvilken forskjell fra disse geistlige og prestene som var rundt ham. 
253. Han var i Roma og ingen stod med ham. Utenfor bygde de en hoggestabbe 
for å kutte av ham hodet, det var der hun fortalte det. Å, du! Han sa: "Det 
venter meg en krone som Herren den Rettferdige Dommeren vil gi meg på hin 
dag, og ikke bare meg, men alle dem som elsker Hans tilsynekomst." Det var et 
liv som var Evangeliet verdig. 
254. Hva var det for noe annet med ham? Han stod for Kristus. Han lot 
Evangeliet reflektere gjennom seg, men før han gjorde det, dro han bort og 
lærte Evangeliet. Han dro ned til Arabia og ble der i tre år, han tok det Gamle 
Testamentet og viste ved det Gamle Testamentet at Han var Jesus Kristus. Han 
reflekterte Det gjennom seg til en ydmyk flokk med mennesker så han kunne si: 
"Jeg vet hvordan det er å ha overflod, og jeg vet hvordan det er å være i sult og 
nød!" En mann med hans utdannelse og var så lærd som han, med stipendium 
fra Gamaliel, en av datidens største lærere og arm i arm med ypperstepresten ... 
Broder, han kunne vært verd millioner av dollar og hatt alle slags bygninger. 
Det er sant, men han hadde ikke mere eng en jakke. 
255. Så utsagnet om Demos. En mann med en slik tjeneste som det, se 1 2. Tim. 
3 kapittel: "Demos og alle de andre mennene forlot meg fordi de elsket denne 
verden." Han sa: "Når du kommer, så ta med den jakken jeg etterlot meg der 
oppe. Det begynner å bli kaldt!" En mann med en slik tjeneste, han kunne bare 
ha en jakke. Lovet være Gud. 
256. Det minner meg om St. Martin da han prøvde å stå på Evangeliet før han 
ble omvendt. I Nikea fedrene, i historien ... Det var en dag han gikk igjennom 
portene der. Han var fra Tours i Frankrike. Det var mennesker der og en 
gammel boms lå der døende og uten klær. Mennesker som kunne gitt ham klær, 
gikk forbi, uten å gjøre det. De gikk forbi og ignorerte den gamle karen, men St. 
Martin stod der og så på det.  
257. Enhver soldat hadde en mann som passet på at støvlene var blank pusset, 
men han pusset sin tjeners støvler. Han tok av seg kappen, tok sitt sverd, kuttet 
den i to og pakket så den gamle bomsen inn og sa: "Vi kan begge leve." Så dro 
han hjem og gikk til sengs. Han lå der og tenkte på den gamle mannen og gråt. 
Plutselig var det noe som vekket han opp. Han så opp, og der stod Jesus Kristus 
i rommet, kledd i det samme klestykke han hadde pakket bomsen inn i. Han sa: 
"Det du har gjort mot den minste av disse små, det har du gjort imot Meg." Det 
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er et liv som er Evangeliet verdig. Dere vet også hvordan han beseglet sitt liv, 
ikke sant? 
 
Laodikea, rik og vokst i eiendeler, og allikevel var de ikke klar over at kurven 
var over deres hode og forblinder deres øyer. Og allikevel var kurven et forbilde 
av alle Guds velsignelser i ditt liv, og allikevel blindet det livet til folket, og de 
kan ikke se og de kan ikke reflektere Det Strålende Lys fra Guds Evangeliet. 
 
2 Kor 4,3-7 Men hvis også det gode budskap fra oss er dekket, er det dekket 
blant dem som går til grunne;  
4 blant hvilke guden av denne tidsalderen blindet tankene av dem [som er] 
vantro, til den hensikt at ikke opplysningen fra det gode budskap av Kristi 
herlighet skal stråle på dem, han som er et avbilde av Gud.  
5 For vi utroper ikke oss selv, men derimot Kristus Jesus Herren, men oss selv 
deres slaver på grunn av Jesus. 
6 Fordi det var Gud, Han som talte lys å skinne ut av mørke, Han som skinte i 
våre hjerter, til en opplysning av kunnskapen av Guds herlighet i Jesu Kristi 
ansikt.  
7 Men vi har dette forråd i kar av leire, for at overmålet av kraften kan være av 
Gud og ikke ut fra oss. 
 
La oss bøye våre hoder i bønn. Kjære nådige og elske Far, jeg ber at du vil ta 
disse ord i dag og levendegjør dem i våre hjerter, og la oss alltid være 
oppmerksomme på disse ord som Din Sønn Jesus sa: ”Min mat er å gjøre Hans 
vilje som sendte Meg,” La det også være vår mat og vår kurv, og lar vår kurv bli 
tatt til deg fult med representasjonen av alt vi er og la det være slik som Paulus sa 
i: Rom 12,1-3 Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at 
dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for 
Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. 2 Og blir ikke dannet lik denne 
verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva 
som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. 3 I kraft av den nåde 
som er gitt meg, sier jeg til enhver som er iblant dere, at en ikke må tenke høyere 
om seg selv enn en bør tenke, men tenke med besinnelse, alt etter som Gud har 
tildelt hver enkelt et mål av tro. Bønnhør os Far og har det samme sinn som var i 
Kristus ar vi kan forstå vår plass og at vi kan bruke alt Du har gitt oss til å Ditt 
Navns Lovprisning, fordi vi ber om det i den elskede navn som Du gav din Sønn 
Jesus Kristus Vår Herre. 
 
 


